Nieuwsbrief SEPTEMBER 2019 OBS De Bosrank

HET BEGIN IS ER !
Alweer bijna twee weken van dit schooljaar voorbij. Fijn, dat er op de
startdag ouders op school kwamen om samen met elkaar het
schooljaar te beginnen! In OBS de Bosrank zijn wij gestart met 242
leerlingen.
We zetten ons de eerste weken m.b.v. samenwerkingsopdrachten
actief in om de groepsvorming weer tot stand te brengen. Na een zomervakantie moet
binnen een groep altijd de nieuwe rangorde weer opgesteld worden in combinatie met de
leerkracht(en).
Daarnaast hebben we elkaar geholpen met het opstarten van nieuwe methodes, werkwijzen
en hulpmiddelen. Het werken met de chromebooks in groep 5 t/m 8 verloopt al goed. Alle
begin is wel wennen, maar als het loopt….! Hier veel blije gezichten gezien van kinderen en
teamleden! Ik hoor graag reacties van ouders hoe de kinderen hierover thuis vertellen.
Als het goed is heeft iedereen een kalender ontvangen met het programma van dit
schooljaar. Er zullen soms nog wijzigingen of aanvullingen ontstaan, maar de grote lijnen zijn
u nu in ieder geval bekend. In de Nieuwsbrief komt geen agenda meer te staan; deze staat
immers al in de kalender.
In de komende weken zijn de ouderavonden en kindgesprekken gepland. Welkom – Komwel.
Zie hiervoor de schoolkalender.
Ik hoop, dat u contact met de leerkracht, de IB-er en/of mij opneemt als er vragen zijn of
opmerkingen. Een goed contact met u als ouder en de school is in het belang van ieder kind.
Namens het team; Rita.
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INFORMATIE OUDERAVONDEN
Geachte ouder / verzorger,
U bent van harte welkom op school op onderstaande tijdstippen.
De leerkracht(e) vertelt u dan in het klaslokaal wat er zoal aan de orde komt in
de groep(en) in het komende schooljaar. Daarnaast kunt u ook vragen stellen.
We zien u graag!
WOENSDAG 11 SEPTEMBER OP
SCHOOL
Groep 4 en groep 5; 19.00 uur – 20.00 uur
pauze
Groep 1 en groep 2; 20.15 uur – 21.15 uur

DONDERDAG 12 SEPTEMBER OP
SCHOOL
Groep 3 en groep 8; 19.00 uur – 20.00 uur
pauze
Groep 6 en groep 7; 20.15 – 21.15 uur

WELKOM!

Hallo allemaal,
Via deze nieuwsbrief wil ik me graag voorstellen. Mijn naam
is Henriette Vledder, ben 44 jaar en ik kom uit Oldemarkt.
Zelf heb ik 2 meiden, één van 18 en één van 19 jaar. We
hebben 2 katten. Ik ben dol op de natuur. Tennissen en
duiken zijn mijn sporten. Verder houd ik van wandelen en
fietsen. Ook lees ik graag.
Dit jaar mag ik aan groep 4 lesgeven. Ik heb er super veel zin
in.
Groetjes Henriette

TYPETUIN
Een toetsenbord goed kunnen bedienen is handig. Verschillende
organisaties bieden weer lessen voor kinderen aan. Binnenkort
komt typetuin in ons gebouw na schooltijd weer lessen aanbieden voor de bovenbouw. Hier
hoort u binnenkort meer over.
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AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
OBS DE BOSRANK TE HAVELTE
Sinds het in werking treden van de AVG-wet is het moeilijk om aan
informatie te komen over de toekomstige leerlingen van onze school.
Hierdoor is het ook lastig om een prognose te kunnen maken over de
aantallen.
Mede hierdoor wil ik alle ouders en toekomstige ouders van onze school
oproepen om alle kinderen geboren tussen september 2015 en september
2017 zo spoedig mogelijk bij ons in te schrijven op school.
Wilt u dit bericht ook doorsturen naar ouders, die nog geen nieuwsbrief
ontvangen doordat er nog geen kinderen op onze school zitten?
De inschrijfformulieren kunt u vinden in de bijlage en liggen ook in de hallen
van de school. Graag op school inleveren.
‘Nieuwe’ ouders kunnen een kennismakingsgesprek met mij plannen per
telefoon (06 18068613) of per email. (r.lorkeers@talentwesterveld.nl).
MAANDAG 16 SEPTEMBER VAN 13.00 UUR TOT
20.00 UUR BEN IK IN DE CENTRALE HAL VAN DE
SCHOOL AANWEZIG:
- Om eventuele vragen te beantwoorden,
- Kennis met elkaar te maken,
- De school te laten zien,
- Helpen met het invullen van de
inschrijfformulieren,
- Etc.
VAN HARTE WELKOM!

Rita Lorkeers, directie OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke
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Univé Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig
Voorwaarts (Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf
14.30 uur plaatsvinden op het sportveld in Wapserveen. Alle basisscholen in de
gemeente Westerveld zijn welkom om mee te doen aan dit toernooi. Aan het begin van
het volgende schooljaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8, zoals het al jaren gaat,
zich hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer
zoveel mogelijk kinderen meedoen!

LOGOPEDIE
In de bijlage hebben we een brief toegevoegd met informatie voor het team over de
logopedische screening op school door de GGD. Ook voor u misschien belangrijke
informatie.

OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte –
Telefoon: 0521-227521 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/-

NIEUWS UIT HAVELTE:

Mini Survival voor kinderen van 6-8 jaar oud
We hebben weer plaats voor nieuwe survivalkids in de leeftijd 6-8 jaar. Naast onze
bestaande groep op dinsdag hebben we nu ook op donderdag een nieuwe groep in het leven
geroepen. Spelenderwijs leren we de kinderen de basistechnieken van Survivalrunning en
bereiden we hen voorzichting voor op misschien wel hun eerste Survivalrun wedstrijd...
Trainingsmomenten van de mini groepen zijn op:
Dinsdag 17.30-18.30
Donderdag 15.30-16.30
Uw kind opgeven, of een keer meedoen om te proberen? Stuur dan
even een mail naar info@survivalhavelte.nl. Meer info vind je
op www.survivalhavelte.nl.
Vriendelijke groet,
Aldrik Hoekstra en Sandra Heesen namens;
Stichting Survival Havelte
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KINDERKLEDINGBEURS
Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands winterkinderkleding- en
speelgoedbeurs.
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en
speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in
ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 4 oktober 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 5 oktober 2019 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Bezoekers krijgen op zaterdag 10% korting op hun gehele aankoopbedrag.
U vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft
u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor
benodigde prijsenveloppe+ instructie vanaf
dinsdag 27 augustus 2019 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS. de
Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en
speelgoed dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de
kleding en het speelgoed is op donderdagavond 3 oktober 2019 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres kunt u vinden op onze website. Raadpleeg onze website
www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via Facebook:
Kledingbeurs Havelte.

5

